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СВЕТИФОТИЈЕИФИЛИОКВЕ

Мно го је пи са но о све том Фо ти ју Ве ли ком 
(820-891) и ње го вом су прот ста вља њу рим ском 
до да ва њу из ра за Fi li o que ни кеј ско-ца ри град ском 
Сим во лу Ве ре. Ин те ре со ва ње за овог ца ри град-
ског па три јар ха, и за ње го во уче ње о Све тој Тро-
ји ци, о Ко јој је пи сао то ли ко мно го, та ко уме шно 
и енер гич но - на ро чи то у де лу О ми ста го ги ји о 
Ду ху Све том (Λόγος περὶ τῆς τοῦ ‛Αγίου Πνεύματος 
μυσταγωγίας) - ве ли ким де лом је усме ре но на зна-
чај рас ко ла у де ве том ве ку, за ко ји се ду го ве ро ва ло 
да га је он и под ста као.

На жа лост, дра ма тич на бор ба св. Фо ти ја про тив 
Ри ма за се ни ла је ње го во бо га то ства ра ла штво. 
Упр кос то ме, ње го ва би бли о гра фи ја са др жи уче-
но де ло Bi bli ot he ca (Би бли о те ка) или Myri o bi blion 
(Μυριόβιβλος), бо го слов ски оштро ум на Пи та ња 
Ам фи ло хи ју (‛Αμφιλοχία), ве ли ки број ак ту ел них 
и про дор них Бе се да (Φωτίου ‛Ομιλίαι), збир ку ка-
но на о цр кве ној ди сци пли ни под на зи вом Syntag
ma Ca no num (Σύνταγμα κανόνων) и No mo ca non 
(Νομοκανών) (ко ји су по ста ли те мељ ру ске збир ке 
ка но на под на зи вом Kor mczia kni ga), про дор не рас-
пра ве по пут Исто ри је ма ни хе ја ца и Про тив ма ни
хе ја ца (Διήγησις περὶ τῆς τῶν νεοφανέντων Μανιχαίων 
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ἀναβλαστήσεως), као и мно га ма ња де ла и пи сма 
(Φωτίου ’Επιστολαί).

Из не на ђу је чи ње ни ца да Ми ста го ги ја до са да 
ни је пре во ђе на на ен гле ски је зик, иа ко је де ло 
(на ста ло то ком све ти те ље вог из гнан ства по сле 
си но да 879-880) по ста ло обра зац свих ка сни јих 
ви зан тиј ских ан ти ла тин ских рас пра ва. Ова рас-
пра ва је би ла про ши ре на вер зи ја Фо ти је вог пи сма 
на пи са ног 883-884 Па три јар ху акви леј ском. Чи ни 
се да је св. Фо ти је слао и број не из во де из Ми ста го
ги је. Ра ни ји на уч ни ци сум ња ли су да је св. Фо ти је 
ау тор Ми ста го ги је, јер је, из ме ђу оста лих ме ста, 
она от кри ве на и у де лу Pa noply Ев ти ми ја Зи га бе на 
(XI век). Та вер зи ја је умет ну та да би ука за ла на 
лич но сти ко је су жи ве ле по сле св. Фо ти ја. Ме ђу-
тим, са вре ме на ис тра жи ва ња по твр ди ла су да је 
св. Фо ти је ау тор и Ми ста го ги је и из во да1 на пи са-
них на ње ним осно ва ма.

Из у ча ва њем св. Фо ти ја от кри ве но је и да је ла-
жна за пад њач ка сли ка о „ве ли ком” Па три јар ху 
ре зул тат кле ве та ко је су из ми сли ли ње го ви не-
при ја те љи. Већ у XVI II ве ку, Едвард Ги бон је из-
ја вио о Фо ти ју да се „чи сто та ње го вог мо ра ла” не 
мо же до во ди ти у пи та ње, ма шта не ко ми слио о 
ње го вом „ан га жо ва њу у цр кве ној по ли ти ци”2. Ме-
1  Hergenröther, J., Pho ti us Pa tri arch von Kon stan ti no pel: Sein Le ben, Se i ne 
Schrif ten und das Gri ec hische Schi sma, bd. 3 (Darm stadt: Wis sen scha ftlic he 
Buc hges sel schaft, 1966), стр. 163. Све ти Фо ти је је очи глед но же лео да свој 
став из не се ши рем кру гу слу ша ла ца, по ред вла сти и све штен ства; оту да су 
се у оп ти ца ју по ја ви ли из во ди.
2  The Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi re, vol. 4 (New York: Pe ter Fe ne lon 
Col li er, 1899), стр. 51.
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ђу тим, пра ва пре крет ни ца би ло је обим но де ло 
кар ди на ла Хер ген ро те ра Pho ti us, Pa tri arch von 
Kon sta ti no pel (1867-1869). Овај струч њак је уста-
но вио ау тен тич ност Ми ста го ги је и при пре мио 
ње но пр во кри тич ко из да ње. Кар ди нал Хер ген-
ро тер се на шао на че лу Фо ти је ве исто риј ске ре-
ха би ли та ци је, за јед но са је зу и том А. Ла пор те ом, 
ен гле ским ви зан то ло гом Џ. Б. Бе ри јем и цр кве-
ним исто ри ча рем Е. Ама ном.

Го ди не 1948., ри мо ка то лич ки на уч ник Френ сис 
Двор ник об ја вио је сво је де ло The Pho tian Schism, 
ко је је јед ном за сваг да дис кре ди то ва ло пред ста-
ву да је св. Фо ти је био по кре тач рас ко ла из ме ђу 
Ис то ка и За па да у де ве том ве ку. Двор ник ко нач но 
раз би ја пред ра су ду о Фо ти ју као „ко ри сто љу би-
вом, лу ка вом и бес кру пу ло зном”3, по ку ша ва ју-
ћи да до ка же да је он ве ро вао у по чет не пап ске 
те жње. Још је дан на уч ник, П. Ц. Хит, по твр дио 
је да Фо ти је ни је иза звао рас кол и да „у на шим 
уџ бе ни ци ма ви ше не тре ба оп ту жи ва ти Ис ток уз 
упо тре бу из ра за ʾИс точ ни рас колʾ”. Окри вљу ју ћи 
па пе и Фран ке, Хит за кљу чу је да је „го ди не 1054., 
за пад ни рас кол био пре су дан”4.

Ви ше не мо же ни да се твр ди да је Фо ти је раз био 
је дин ство Цр кве за рад ам би ци је и на ци о нал ног 
по но са.5 По врх то га, Двор ник је по твр дио да Гр-

3  Encyclo pe dia Bri tan ni ca, vol. 21 (New York: 1911), стр. 483.
4  “The We stern Schism of the Franks and the `Fi li o qu e`”, Jo ur nal of Ec cle si a
sti cal Hi story XXI II, 2 (1972), стр. 113.
5  Тра же ћи узрок рас ко ла из де ве тог ве ка, Хер ген ро тер, још увек оп ту жу
ју ћи Фо ти ја, ин си сти ра на то ме да се све ти тељ обра ћао на ци о нал ним осе
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ци ни ка да ни су до во ди ли у пи та ње ме сто и уло гу 
свог Па три јар ха у исто ри ји Пра во слав не цр кве. 
Ње гов уче ник Аре та Ке са риј ски имао је ви зи ју у 
ко јој је ње гов учи тељ ста јао у ра ју по ред св. Јо ва-
на Зла то у стог (Фо ти је вог нај дра жег све тог Оца) и 
св. Ни ки фо ра (ње го вог пра во слав ног прет ход ни-
ка). Св. Ни ко ла Ми стик, ње гов ка сни ји на след ник 
на Па три јар шиј ском пре сто лу (912-925), на зи вао 
је Фо ти ја „мој отац у Ду ху Све то ме”. Јев ти ми је 
Зи га бен опи сао је све ти те ља као „нај бла же ни јег 
Па три јар ха”. У XII ве ку, Па три јарх ан хи ал ски Ми-
ха ил III го во рио је о св. Фо ти ју као „Оцу” и „нај-
по бо жни јем чо ве ку”. У истом ве ку, у Си нак са ру6 
за ме сец март, св. Фо ти је на зван је Чу до твор цем7.

ћа њи ма да би по др жао свој цр кве ни аван ту ри зам: Ако је апе ло вао на грч ку 
на ци ју и под сти цао је про тив Ла ти на, ако је сваг да ула гао на пор да уса ди 
сво је уче ње ме ђу су на род ни ке, ка ко би га учи нио оп штим до бром свих и 
ти ме утвр дио бра ну пре ма ла тин ској цр кви, он да ни је би ло ни шта при
род ни је не го да се сам по ста ра за то да са жме у са свим крат ком пре гле
ду оно што је нај ва жни је од ње го вих бо го слов ских ар гу ме на та ци ја и то 
пре да свим мир ја ни ма, ко ји су или би ли по себ но при вр же ни ње го вој ства ри 
или их је њи хов вла сти ти те о ло шки ин те рес и до дир са за пад ња ци ма у из
ве сној ме ри под сти цао да се укљу че у ово спор но пи та ње (Pho ti us..., исто, 
стр. 164). У XIX ве ку, на ци о на ли зам је имао од ре ђе но зна че ње за кар ди на
ла Хер ген ро те ра, али у IX ве ку, љу ди су још увек раз ми шља ли у окви ри ма 
„цар ства”, ко смо по ли са, „jедног Бо га, jедне Цр кве, јед ног све та”.
6  Си нак сар је збир ка жи ти ја све тих ко је Цр ква про сла вља. Ор га ни зо ван је 
по да ну и ме се цу. Жи вот сва ког од све тих пред ста вљен је на дан ка да се 
он или она про сла вља. То ком ве ко ва ре дов но су при до да ва ни но ви све ти 
чла но ви. То је јед но од ду хов них бла га Пра во слав не цр кве и не про це њи ви 
из вор по да та ка о исто ри ји, жи во ту и окол но сти ма кроз ве ко ве.
7  „Мо же мо да за кљу чи мо да је у X ве ку ве ћи на Ви зан ти на ца ве о ма по што
ва ла Фо ти је во име...” на пи сао је Двор ник у де лу The Pho tian Schism (Cam
brid ge: Uni ver sity Press, 1948), стр. 389. Уко ли ко се Па три јар хо во име ни је 
по ја ви ло у не ком грч ком Си нак са ру из овог пе ри о да, раз лог то ме је сте да 
су га ви зан тиј ске при ста ли це Ри ма оп ту жи ва ле за рас кол те за то из бри са ле 
ње го во име. У XI II ве ку, Џон Бе кос је по ку шао да опо врг не Ми ста го ги ју у 
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И по ред све га то га, ни је са оп ште на пот пу на исти-
на о та ко зва ном фо ти јев ском рас ко лу. Ско ра шња 
ли те ра ту ра о овом „пра во слав ном и чу ве ном Па-
три јар ху” по све ти ла је ма ло па жње ње го вом све-
до че њу хри шћан ског От кри ве ња. Фо ти је је ви ђен 
као „ве ли ки цр кве но до стој ник, уче ни ху ма ни ста 
и истин ски хри шћа нин, до вољ но ве ли ко ду шан да 
опро сти сво јим не при ја те љи ма (за го ва рао је ка но-
ни за ци ју свог про тив ни ка Иг ња ти ја), чи не ћи пр ви 
ко рак ка по ми ре њу”8. Ипак, прем да су ње го ва вр-
ли на и уче ност за до би ли па жњу, још увек је за не-
ма ре но ње го во ба вље ње док три нар ним пи та њи ма.

Пре не го што па жњу по све ти мо Ми ста го ги ји и 
жи ти ју св. Фо ти ја ко је је на пи сао отац Ју стин По по-
вић, нео п ход но је да по ме не мо рас пра ву о пи та њу 
Фи ли о квеа. У том сми слу мо ра мо да ис пра ви мо 
ши ро ко рас про стра ње но ми шље ње да је „пи та ње 
ис хо ђе ња Ду ха Светогa би ло са мо дог мат ска под-
ло га за раз два ја ње Ис точ не и За пад не Цр кве”9. Исто 
та ко, зна ча јан је и  ав гу сти нов ски из вор рим ског 
уче ња о Све тој Тро ји ци, као и Li bri Ca ro li ni ко је су 
све срд но про мо ви са ле то гле ди ште. Та ко ђе је ва-
жно и ис пи та ти Фи ли о кве у кон тек сту по ли тич ких 
пла но ва Кар ла Ве ли ког и „апо стол ске об но ве” ко ју 

име та ко зва не Ли он ске уни је (1274). О св. Фо ти ју и „ис точ ном пре да њу”, 
ви де ти цит. де ло, стр. 383431.
8  Цит. де ло, стр. 432.
9  Lossky, V., “The Pro ces sion of the Holy Spi rit in Ort ho dox Tri a do logy”, 
Ea stern Chur ches Qu ar terly VII, 2 (1948), стр. 3. Фи ли о кве је имао огром
не екли си о ло шке им пли ка ци је. Ви де ти при мед бе је ро мо на ха Со фро ни ја 
у де лу Mes sa ger de l`E xar chat du Pa tri ar che rus se en Eu ro pe oc ci den ta le V 
(1950), стр. 4651.
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